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БЮРОКРАТ ХИРӖҪЕТ

—  Хутпа пӗясв усӑ курмалла, твҫҫӗ. Хӑйсвм виҫӗ столбец ман ҫинчвн пичетлвсв 
кӑларнӑ.



А Р Ь Е Р М А Р
Хӗвел чӳречерен ӑшшӑн пӑхать.
Петр Сергеевич Алимов вӑрансанах виҫӗ япа- 

лана аса илет:
1) вӑл ютҫӗршывра халь;
2) паян майӑн пӗрремӗшӗ;
3) кӑнтӑрлахи апат французла —„дине“. 
Ютҫӗршыв чӗлхипе калаҫма пӗлмен ҫынна чи-

кӗн леш енче ҫӳреме йывӑр. Ҫавӑнпа хӑйпе пӗр- 
ле вырӑсла-французла словарь чиксе тухнӑ ,вӑл. 
Иртнӗ каҫ та ҫывӑрас умӗн хӑйне кирлӗ сӑмах- 
сене ҫав словарь тӑрӑх вӗренсе выртнӑ.

Ҫапла, кӑнтӑрлахи апата французла „дине“ 
теҫҫӗ. Ирхи апата мӗнле калаҫҫӗ-ши?

Сӗтел ҫинчен словарь илет. Унтан вӑр-вар сик- 
се тӑрать те шторӑсене хӑпартма чӳрече патне 
утать.

Хӗвел ҫути, паян ҫанталӑк лайӑххине пӗлтерсе, 
пӳлӗме тулать.

Хӗвеланӑҫ Европӑра
А. ЧИ РКО В ӳкерчӗнӗ

Нейтральнӑй ҫӗрш ыв 1федставителӗсем:

— Пысӑк державӑсем пирӗн нейтралитета питӗ 
те тӑрӑшса хӳтӗлеҫҫӗ иккен. Тупӑсенчен пеме 
пуҫларӗҫ.

_ Гостйнница номерӗ 'илемлӗ, ;5?аса, ■ кӑмӑллӑ. Хӗ- 
велӗ те кӑмӑллӑ паян. Мӗнле‘Ччӗ-ха хӗвел фран- 
цузла? А-а... „солей“.

Кофе ( ,каф э“) ӗҫсен Петр Сергеевич, словарь- 
не кӑсъине чиксе, урама, уҫӑлса ҫӳреме ‘ тухса 
утать.

Француз чӗлхипе урам сӑмаха мӗнле каламал- 
лаччӗ-ха?

— У-у-у... Ак... „Рӳ“.
Словарьсӗр чӗлхесӗр пекех.
— Пирӗн хулара халӗ демонстраци кӗрлет,— 

аса илет Алимов. — Тӗнчери ӗҫҫыннисене пӗр 
шухӑшлӑ пулма йӑхӑракан лозунгсем, ҫӗктерӳ- 
семпе ҫитӗнӳсене кӑтартса паракан диаграммӑ- 
семпе цифрӑсем. Май уявне тӑван Совет Сою- 
зӗнче ирттерме лайӑхрах ӗнтӗ. Кунта демон- 
страцисем те ҫук, коммунистсене хӗсӗрлеҫҫӗ, 
рабочисен движенине путарса лартасшӑн... Ан- 
глин капиталӗпе союз] тунӑ Франци капиталӗ 
ӗҫҫыннисене вӑрҫӑ вучахне тӗртсе янӑ...

Кӗтмен ҫӗртенех вӑл „Арьер!“—тесе кӑшкӑра- 
кан сасса илтет.

г— Арьер, арьер!
Уссиллӗ, мӑнтӑр полицейский кӑшкӑрать мӗн 

Алимова.
— Мӗн пулнӑ? „Арьер“ тени мӗн теви пулать. 

Халех пӑхатпӑр... „Арьер‘ —назад, каялла тени 
пулать иккен.' Мӗншӗн каялла каймалла?

Алимов словарьне кӑларса „мӗншӗн” сӑмаха 
французла мӗнле каламаллине шырать. Тупать те 
полицейскинчен ҫемҫен ыйтать:

— Пуркуа?—тет.
Полицейски ҫиленсе каять, туйипе юнать.
— Ах, сволочь! Туйипе юнать,—тет Алимов.— 

Ах, сссво...
— „Сволочь“ французла мӗнле-ши? Халех...
Ҫиленнӗскер, чӗтренсех словарь листине уҫа-

уҫа „сволочь” сӑмаха шырама пуҫлать.
— Арьер!—тесе кӑшкӑрать Алимова, чарӑнма 

пӗлмен полицейски.
— Кирлӗ мар арьер мана. Ӑҫта пулчӗ „сволочь" 

дӑмах? С... с... свол...
Анчах Алимов кирлӗ сӑмаха тупма ӗлкерейме- 

рӗ иккен. Урампа демонстрантсен пӗчӗк колонни 
утса пынине курать. Утлӑ жандармсем вӗсене 
хирӗҫ сиксе тухаҫҫӗ. Кӑшкӑрашу, шӑй-шай! Пӗр 
жандарм Алимовӑн кепкине пушӑ тивертсе ҫӗре 
ӳкерет.

— Арьер!
— Ах сссвол... Ку сӑмаха мӗнле каламалла-ши 

французла?
Кепка ҫапса ӳкернӗшӗн тарӑхса кайнӑ Алимов 

аллинчи словарьне пӗрех ывӑтса ярать усал жан- 
дарма тӗллесе. Унтан халӑх хушшине кӗрсе кайса:

— Арьер мар, юлташсем! Ви премье Май!—  
тесе кӑшкӑрса ярать Ӑлимов.

Мамм.



П У X У Р А
— Парторганизаципе комсомол организацин пӗр- 

лешӳллӗ собранине уҫӑлнӑ тейӗпбр,—терӗ парт- 
организаци секретарӗ ура" ҫнне тӑрса.

— Уҫӑлнӑ тейӗпӗр,—терӗҫ виҫ-тӑватӑ сасӑ ха- 
рӑссӑн. Шӑп пулчӗҫ пухӑннӑ ҫынсем, чанк тӑрат- 
рӗҫ хӑлхисене секретарь кун йӗркиҫинчен каласа 
парасса кӗтсе.

— Паянхи пухӑва хамӑнах ертсе пымалла пу- 
лать, кун йӗркинче пӗр ыйту кӑна: стена хаҫат 
редакторӗн отчетне итлесси,—^терӗ секретарь пӗр 
минутран.—Юлташ Иголкин! Сӑмах сана паратӑп, 
пуҫла юмахлама.

Ерипен тухса тӑчӗ стена хаҫат редакторӗ Игол=- 
кин сӗтел умне, кӑххӑм-кӑххӑм туса икӗ хут 
ӳсӗрсе нлчӗ, унтан кӑсйинчен кӑвак каймаллӑ 
шурӑ сӑмса тутӑрӗ туртса кӑларса сӑмсине шӑн- 
карса тутӑрпа  шӑлса илчӗ те, тытӑнчӗ отчет тума.

— Манӑн отчет нумай вӑхӑт йышӑнмӗ, мӗншӗн 
тесен пирӗн ӗҫсем мухтава тивӗҫлӗ мар,—тӳрри- 
пе каласан, редколлеги йапӑх ӗҫлерӗ. План тӑрӑх 
эпир декадӑра пӗр номер кӑларса пымаллачӗ, 
анчах пирӗн тӑватӑ уйӑх хушшинче те вунӑ но- 
мер кӑна тухрӗ. Вӑл вунултӑ кунра пӗр номер 
анчах пулать. Пахалӑхӗ енчеи хаҫатсен номерӗ- 
сене вулакансем хурламаҫҫӗ. Пирӗн коллектива 
нлсен, унта культурӑллӑ вӑй сахал мар, ҫав шут- 
па пирӗн хаҫат тата лайӑх пулмалла, вӑхӑтӗнче 
тухса пымалла, декадӑра пӗрре мар, икӗ номер 
те кӑларса ныма май пур, анчах коллективра ха- 
ҫата маттериал паракансем питех те сахал. Тӳр- 
рипе каласан, хаҫата редколлеги членӗсем ҫеҫ 
тусӑ* тӑраҫҫӗ. Тата ҫак чӑрмавсем пур: хут, крас- 
кӑ, ҫнлӗм ҫук; вӗсене туянма ӳкҫа ҫук; ҫак тӑ- 
каксене редактор хӑй кӑсйинчен саплать. Ку чӑр- 
мавсене сирме эсир пулӑшмасан, лайӑх, вӑхӑтра 
тухса пырассйне ӗмӗтленме ҫук,—тесе пӗтерчӗ 
хӑйӗн отчетне Иголкин юлташ.

Отчета итленӗ хыҫҫӑн ыйтусе.м пама тапратрӗҫ.
— Ҫапӑнса тухнӑ заметкӑсен результачӗсене 

тӗрӗслетӗр-и эсир? Сӑмахран, хӗлле пӗр вӑхӑтра 
Райздрав лаши урамра, хуҫисем тухассине кӗтсе, 
кунӗ-кунӗпе шартлама сивӗре выҫҫӑн, нимӗн вит- 
месӗр, ӗнтӗркесе чӗтресе тӑни ҫинчен ҫырнӑччӗ, 
мӗнле мерӑсемпе пӗтерчӗ ҫак ҫитменлӗхе рай- 
здрав пуҫлӑхӗ?—терӗ пуху председателӗ.

— Лаши пӗр эрне хушши асапланса пурӑнчӗ 
те, шӑнса пӑсӑлнипе чирлесе вилчӗ, тенӗ хыпара 
илтрӗм,—тесе ответлерӗ редактор.

— Районо хут пӗлменлӗхе пӗтерес ӗҫе пит 
япӑх ертсе пыни ҫинчен ҫырнӑччӗ. Мӗнле пырать 
халӗ ҫав ӗҫ?—тесе ыйтрӗ пӗри.

— Заметка ҫапӑнса тухнӑ хыҫҫӑн, райҫутӗҫ 
пайӗн пуҫлӑхӗ хут пӗлменлӗхе пӗтерес ӗҫе ертсе 
пыракзн инспекторне ҫилленсе вырӑнтан кӑларса 
ячӗ те, халӗ ун вырӑнне урӑх ҫын тупайман-ха, 
ҫавӑнпа хут пӗлменлӗхе пӗтерес ӗҫ пушшех япӑх- 
ланса кайрӗ,—терӗ ӑна хирӗҫ докладчик.

— Обществӑллӑ организацисем: Осоавиахим, 
МОПР, СВБ тата ыттисем епле ӗҫлени ҫинчен 
хаҫата ҫыратӑр-и?—ыйту пачӗ осоавиахим орга- 
низацин председателӗ.

— Темиҫе тапхӑр та ҫырнӑ, нимӗнрен ытла 
осоавиахим организацийӗ нимӗн те ӗҫлеменни 
ҫинчен ҫырнӑ, унта санӑп хушамату паллӑ вырӑн 
йышӑнса тӑрать. Эсӗ хаҫата вуламастӑн пулмал- 
ла, ҫавӑнпа ху ҫинчен критиклесе ҫырнине пӗл- 
местӗн иккен,—терӗ ӑна хирӗҫ редактор.

— Хаҫата ҫапӑннӑ материалсем нимӗнрен ытла 
ҫитменлӗхсем ҫинчен ҫырнӑ заметкӑсем, ӗҫри ҫи- 
тӗнӳсе.м ҫинчен те ҫырма кирлӗччӗ,—терӗ райфа 
пуҫлӑхӗ.

— Ҫитӗнӳсем ҫинчен те ҫырнӑ, сӑмахран рай- 
фора пурнӑҫа страхлас ӗҫ лайӑх пыни ҫинчек 
ҫырнӑччӗ, анчах заметка ҫапӑнса тухнӑ хыҫҫӑн, 
страхинспектор пачах ӗҫлеме пӑрахрӗ. Мухтани 
килӗшмерӗ пулмалла,—терӗ Иголкин ӑна бтвет- 
лесе.

— Ыйту пама ҫитӗ. Айдӑр тытӑнар сӳтсе явма— 
терӗ пӗри.

Ку предложенипе килӗшрӗҫ те уҫрӗҫ прени 
йӗркипе юмахлассине.

Тухса калаҫакансем чылайӑн пӳлчӗҫ, анчах 
пӗри те хаҫата кӑларас ӗҫе лайӑхлатасси ҫинчен 
калаҫмарӗҫ, кашниех редактора пӑсӑрлантарчӗҫ. 
Райздрав лаши вилнин айӑпне те ун ҫинех хучӗҫ, 
хут пӗлменлӗхе пӗтерес ӗҫ япӑх пынишӗн те ӑнах 
айӑпларӗҫ.

— Райздрав лаши ш^нса тӑни ҫинчен ҫырнӑ, 
ӑна мӗнпе витмеллине кӑтартса паман, вот ӑҫта 
вӑл айӑп,—терӗ райздравӑн санитари инспекторӗ.

— Обществӑллӑ организацисем япӑх ӗҫленн 
стена хаҫатӗнчен килет, вӑл кӑтартеа пымалла 
пулнӑ ӗҫе епле йӗркелесе ямаллине,—тесе кри- 
тиклерӗ редколлегине СВБ организацин секре- 
тарӗ.

— Актива мобилизацилемен редактор, ҫур ҫул  
хушшинче те мапа икӗ тапхӑр ҫеҫ тархас.'1ар& 
Иголкин материал ыйтса,—тесе хучӗ райсовег 
секретарӗ.

— Помещенисенче табак туртма юрамасть тесе 
ҫырмарӗҫ хаҫатра, ҫавӑкпа вӗҫӗмсӗр мӑкӑрланта- 
ратпӑр табака, вот ӑҫта вӑл хаҫатӑн айӑпӗ,—•тер& 
хӗрарӑм-санинспектор.

Нумай критиклерӗҫ Иголкин юлташа, хӑшпӗри 
тарличченех юмахларӗҫ. Юлашкинчен резолюцн 
йышӑнчӗҫ. Тухса калаҫакансем кӑтартнине шута 
илсе хаҫат кӑларас ӗҫе лайӑхлатма хушрӗҫ Игол- 
кин юлташа.

Ененмелле мар пек туйӑнӗ вулакансене ҫакӑнта 
ҫырни, анчах пурнӑҫра пулать ун пекки. Ҫакӑн 
евӗрлех критиклерӗҫ нумай пулмасть стена хаҫаг 
редакторне Куйбышев облаҫӗнчи М олотов райсо- 
вечӗн исполком коллективӗн пухӑвӗнче.

СЕНЕК.

Пӗччен иккӗншӗн

— Иванов бригадинче ӗҫсем аван пыраҫҫӗ.
— Ара унӑн аван пымасӑр. Унӑн куҫӗсем икӗ 

ҫыншӑн курса тӑраҫҫӗ: бригадир пулнӑ майпа 
курмасӑр юлнийе селькор пулнӑ майпа курса тӑ- 
рать те, асӑрханӑ ҫитменлӗхсене ҫийӗнчех юсаса 
пырать.
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П А Р О Х О Ч Е  А Р К А Н С А Н
Англия правительстви тинӗсе тухакан пур карапсеие те 

кӗлтутарса ӑсатать. (Хаҫзтсенчен).

// , К. С В Е Р Ч К О В  ӳкерчӗкӗ .
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Иртсе пыракан пароход капитанӗ;
— Мӗнле пурнатӑр, коллега?
— Эсир кӗлгуни пулӑшнипе... шыва путрӑмӑр.

Кимӗпе ҫӳренӗ чух

Юрлаҫҫӗ: „Питӗ анлӑ-ҫке эс, ҫу—улӑм!..“
Автоуправленире ӗҫлекен: Ан та калӑр. Ҫнтменнпне ремонтлама 

та кирлӗ мар.



П у л ӑ  ҫ у р ӑ н ӗ
Францире вӑрҫӑ валли укҫа- 

тенкӗ пухма ӗҫҫыннисем ҫине 
ӳкекен налогсемпе штрафсене 
ӳстереҫҫӗ. (Хаҫатсенчен).

Палуба ҫине ан сурӑр.
Борт хыҫнелле нимӗн те ан пӑрахӑр. 
Итлемесен штраф тӳлеттереҫҫӗ.

Ҫапла ҫырса ҫапнӑ 3-мӗш класӑн палуби ҫине. 
Ҫырнин айӗнче яках мар тумланнӑ Галопен ла- 
)ать, вобла ҫиет, пӗлӗт ҫинелле пӑха-пӑха илет. 
Тӗлӗтрен аялта, Галопенран инҫетре мар—пӗрре- 
мӗш класс палуби,— пассажйрсем уҫӑлса ҫӳреҫҫӗ. 
Унта ҫырса ҫапни те ҫук, мӗншӗн тесен пӗрремӗш 
класшӑн укҫа тӳленӗ ҫынна кирек мӗн тума та 
ирӗк; капитан пултӑрӗпе паллашас кӑмӑлу пул- 
сак— паллаш, ярапар; палуба ҫине сурас кӑмӑ- 
лу пулсан—сурах, чару ҫук.

Л ара парать ҫапла Галопен пӗлӗтелле пӑхкала- 
са, канлӗн. Унччен те пулмин пӗлӗтрен аялта— 
пӗрремӗш класӑн палуби ҫинче Галопенӑн кӗҫӗн 
пуҫлӑхӗн кӳлепи курӑнса каять. Унпа юнашар хӗ- 
рарӑм тӑрать, те ют ҫынӑн, те хӑйӗн арӑмӗ.

— А, Галопен, сывах-и?
Галопенӑн ҫӑварӗ пушӑ мар, халӗ ҫеҫ чӑмлан- 

ма тытӑннӑ вобла калаҫма май памасть.
Мӗн тумалла-ха? _
Хӑйӗнчен аслӑрах ҫынна делопроизводитель пул- 

са ӗҫлекен Галопенӑн тутлӑ сӑмах каламалла, ан- 
чах ҫавна тума пыр урлӑ выртнӑ вобла ҫурӑмӗ 
чӑрмантарать. Сурса кӑларас—палуба ҫине сурма 
хушман, вырӑн ҫук. Алпа кӑларма аван мар, ки- 
лӗшмест, хӑйне хӑй тыткалама пӗлмест ку, тейӗҫ.

Тата вобла пулла укҫа парса илнӗ вӗт, унӑн 
ҫурӑмӗшӗн те, хӳришӗн те, пуҫӗшӗн тф тӳленӗ. 
Укҫа тӳлесе илнӗ япалана сурса кӑларма Галопен 
пуян ҫынах мар.

Анчах пуҫлӑх калаҫать пулсан, хирӗҫ нимӗн ка- 
ламасӑр тӑни лайӑх мар, кирек камӑн та хӑйне 
хӑй кам умӗнче мӗнле тыткаламаллине пӗлес пу- 
лать. Ҫӑва шӑтӑкнеччӗ-ха воблӑшӑн тӳленӗ су- 
сем*. Палуба ҫине сурма юрамасть—штраф ху- 
рӗҫ. Борт хыҫне те пӑрахтармаҫҫӗ—штрафпа хӑ- 
ратаҫҫӗ.

— Алпа кӑларас-и-мӗн?—лӑпланма пӗлмесӗр шу- 
хӑшласа илет Галопен. Ҫук, Гал.опен ун йышши ҫын 
мар, чӑмлака алӑ ҫине илсе пӑрахма вӑтанать вӑл.

Куҫне лӗп-лӗп хупкаласа нимӗн чӗнмесӗр тӑ- 
рать Галопен.

Пуҫлӑх йӑлкӑшса кулса тӑрать.
— Сена шывӗпе каяс-и? Паян ҫанталӑк этем 

шутсӑр аван. Тӗрӗс мар-им?
Галопен чӗнеймерӗ.
Ҫак хушӑра хайхи хӗрарӑм сасси илтӗнме ты- 

тӑнчӗ. _
— Санпа калаҫасшӑн мар вӑл. Кунта пароход 

ҫинче пӗр тан иккен пурте: кӑмӑл пулсан—кала- 
ҫать, ҫук чух—калаҫмасть, вӑйпа калаҫтараймӑн,— 
тет.

Апла калани пуҫлӑха кӳрентерет хурать. Варӑ 
унӑн ҫара мӑйӗ те хӗрелсе каять.

Ш траф пуласран шикленсе, Галопен пулӑ ҫурӑм- 
не чӑмлама тытӑнать.

Пуҫлӑх сиввӗн ыйтать:
— Кала-ха, Галопен, ӗҫрен кӑларса ярсан та 

чӗлхӳ-ҫӑвару хальхи пекех тытӑнса калаҫакан 
пулӗ-ши сан?—тет.

Ӑҫта ӳкессе пӑхмасӑр, Галопен пулӑ ҫурӑмне 
сурса пӑрахать те ответ парать:

— Сирӗн вӗҫӗмсӗр кӑмӑлӑр пур чухне ӗҫрен 
тухасси ҫинчен шухӑшлама кирлӗ *мар пулӗ те- 
тӗп.

Ҫиме пӳрмен пулӑ ҫурӑмӗ палуба ҫинче выр- 
тать. Галопен патне капитан помощяикӗ, килӗ- 
шӳллӗ ҫамрӑк ҫын, пырса тӑрать.

— Мусье, эсӗ палуба ҫине суртӑн. Сурнӑшӑн 3 
франк тӳлеттеретпӗр. Тӳле те стерлядь юлашки- 
не илсе пӑрах.

— Стерлядь мар вӑл,—хирӗҫет Галопен.—Воб- 
ла вӑл.

— Пурӗпӗрех,—тет помощник кӑна хирӗҫ.— 
Воблӑшӑн та, стерлядьшӑн та пӗр хаках тӳлет- 
теретпӗр.

Галопен мумлесе помощнике 3 франк тытта- 
рать, кирлӗ кунта кирлӗ пулӗ тесе, вобла ҫурӑм- 
не пуҫтарса 'чикет. Ҫак историе курса тӑнӑ рабо- 
чисем кулса яраҫҫӗ.

— Ҫӑва патне ямаллаччӗ. вобла ҫиме чӑрман- 
таракан пуҫлӑхне,—теҫҫӗ.

— Кашни кӗтесрех штраф. Шалчи тулӗ-ха вӗ- 
сен хӑҫан та пулин,—терӗ пӗр ватӑрах рабочи 
1-мӗш класс еннелле юкаса.

Иван Мучи.

Тухтӑр патӗнче

Су—укҫа хакӗ. Франкра 20 су.

— Ну, эс мӗнле чирпе, господин пан?
— 'Хырӑм ыйтӑвӗпе килме лекрӗ, господин 

врач. Халиччен нихӑ.ҫан та курман хӑрушӑ чир 
ҫакланчӗ пуль мана.

— Ну, мӗнле чир апла, нӳмайранпа-и?—ыйтать 
тухтӑр.

— Эх, господин врач! 1939 ҫулхи сентябрь 
уйӑхӗччен манни пек чаплӑ хырӑм сахалччӗ пуль 
тӗнчере. Ӑмерика банкирӗсем йӑтса ҫӳрекен хы- 
рӑмран пӗр кубический сантиметр та катӑк марч- 
чӗ. Хӗрлӗ Ҫартан хӑраса Хӗвеланӑҫ Украинӑран 
тухса тарнӑ хыҫҫӑн, кулленех пӗчӗкленсе пыра- 
кан пулчӗ*ҫке, мур. Ӑк халь епле пӗчӗкленсе юл* 
нӑ вӑл. Пӑхма хӑрушӑ,—хырӑмне уҫса кӑтартать 
пан.—Кун пекех пӗчӗкленсе пырсан, йӑлтах пӗтсе 
лармӗ-ши вӑл?

— Вӑл хырӑма ӗлӗкхи пек пысӑклатаймӑн ӗн- 
тӗ, пан,—тет тухтӑр.-т-Ун объемне ӳстерме ус- 
ловисем чаплах мар пулас сан. Г1урнӑҫ условийӗ- 
сем хӗсӗннӗ пулас. Ним тума та ҫук. Ан хӑра. 
Хырӑму пӗтсе ларас ҫук. Пӗчӗкленет кӑна.

— Эх, иртсе кайрӗ манӑн рай. Пур енчен те 
хӗсӗнме лекрӗ ҫав,-;-те,т пан хуллен ахлатса, 
ӗлӗкхйне аеӑнса.

Вениамин Тургуш .



Н У Ҫ П И Р н и
Хулара эпӗ икӗ ҫула яхӑнах пурӑнтӑм. Киле 

чӗнеҫҫӗ те чӗнеҫҫӗ. Кашни ҫырмассерен тӗрлӗ 
ӑшӑ хыпарсем каласа йыхӑраҫҫӗ. „Мӗн пирки-ши 
ку?* тетӗп. Ҫитменнине хамӑн шӑп ҫав вӑхӑтра 
сылтӑм куҫа пысӑк урпа тухса ларчӗ. Ҫапах та 
таврӑнтӑм, хурӑнташ-тӑвансене кӳрентерес кил- 
мерӗ.

Савнӑ хӗр Суюк калась:
— Килтӗн килтӗвех иккен! Мӗн тума-ха, кӗрӗ- 

ве ларма мар пуль-ҫке?—тет.— Анланмарӑм. Ҫит- 
меннине тата*—Ан лар ман ҫумма! Эсӗ халех вӑл 
шухӑша тытассине эпӗ асӑнманччӗ,—тесе хучӗ те 
шӑлне ҫыртрӗ, эпӗ, ун ҫумне хӗсӗнме тытӑннӑ- 
скер, тин ҫеҫ иртсе кӑйнӑ ҫӑмӑрпа нӳрелнӗ ҫӗр 
ҫинех кутӑн кайса лартӑм.—Хӑй кӗҫех призыва 
кӗрес ҫын,— тесе хучӗ вӑл тата шӑл витӗр.

— Мӗне пӗлтереҫ кусем? Суюкран вӑрттӑн 
мӗнле шухӑш тытнӑ-ши эп? Пуҫри шухӑшсем 
сӳтрӗлме пуҫларӗҫ: темиҫе вӗҫ, хӑшинчен тытса 
туртмаллине пӗлместӗп, тахӑшӗнне темӗскер ҫак- 
ланса тухасси пур.

Калаҫма тӑтӑм. Суюк сӑмах та хушасшӑн мар. 
Пирӗн хушӑмӑрта ҫыхӑннӑ юрату тӗвви ҫбрӗшме 
пуҫланине вӑл мана аванах систерчӗ. Эпӗ вара 
вӑхӑт ҫитмесӗрех киле кӗтӗм...

Пӗр ирхине анне кӑвас ҫӑрать. Ытлаван тӑрӑш- 
са ӗҫлекенскер, труках кутӑн кайса ларчӗ те:

.— Ах, вӑй пӗтекен пулчӗ,—теметытӑнчӗ. „Мӗн- 
ле юрӑ-ши ку?“ теее шухӑшласа илтӗм.—Ҫапах, 
шуйттан, авланасси ҫинчен сӑмах чӗнин!—тесе 
хучӗ вӑл, ҫаннисене тавӑрнӑ май, мана илти-илт- 
мелле мар мӑкӑртатса. Кӑна .38 ҫулхи анне юр- 
лать.

Ку, килти, юрать-ха. Тата ял ҫинче пикенсех 
сӑмах сикет. Варсун авланма килнӗ, теҫҫӗ. Кама 
илессине каламаҫҫӗ хӑйсем, мӗншӗн тесен ӑна 
хам та пӗлместӗп. Суюк тесен, ун патне яхӑнне 
те ан пыр.

Кӑнтӑрлахи апат тӗлӗнче аттепе пӗртӑван пичче 
килчӗ. Ӗнтӗ сӑмах хускатма сехӗрленсе тӑратӑп: 
вӑл мана кашни курмассерен хӗр тупса парать. 
Сӗтел хушшинче аннепе иккӗшӗ икӗ енчен ху- 
пӑрласа илчӗҫ те,—тавай авлантарма мана. Мӗн 
тӑвас? Пиртен тухнӑ йӑла мар, терӗм, мӗншӗн 
тесен сӗтел урлӑ сиксе каҫма хӑюллӑх ҫитмерӗ.

— Ҫитет, Варсун, тек-тек турткзланса тӑма! 
Каланӑ—тунӑ! Суюк ашшӗ хирӗҫ мар,—тетпичче.

— Хӑй килӗшмест, — терӗм эпӗ, авланас-и 
мӗн-и тесех.

— Каҫхине ман пата пыр-ха унта, калаҫӑпӑр. 
Эпӗ ӑна урай ҫума чӗнетӗп,— терӗ те вӑл, тухса 
кайрӗ. Эпӗ ҫамрӑк пуҫӑма тӗрлӗ шухӑшсемпе 
ҫавӑрса юлтӑм.

Пысӑк ыйту: ҫамрӑклӑх кунӗсене ҫемъеллӗ пур- 
нӑҫпа улӑштарасси трук тумалли ӗҫ мар. Шухӑш- 
сене аякран ҫавӑрттарса килнӗ хыҫҫӑн, эп хыпӑн- 
са ӳкрӗы. Мӗн тӑватӑп эпӗ?! Ав мӗнле йывӑр 
туртаҫҫӗ Суюк каланӑ сӑл^ахсем, Тӗрӗс: манӑн 
Х ӗ р л ӗ < а р а  каймалла. Анчах аннепе тетенечгӑмах 
панӑ,—мӗнле каялла тӑвас? Пнчче патне кӗҫӗр
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пыма пултӑм,—каймасан ырӑ мар. Хурах кӑшкӑ- 
расси патне ҫитсе тӑтӑм. Ҫапах та, вӑхӑт ҫитсен, 
пичче патне тухса утрЗм, мӗншен тесен ман сӑ- 
мах ҫинче нихӑҫан та ҫын хуҫа пулман.

Вилес пек калаҫтараҫҫӗ мана, туй кӳртме тесе 
тунӑ сӑрине курка хыҫҫӑн курка параҫҫӗ. Пӗр 
куркине чуть ҫеҫ тӑкса яраттӑм,—кӗҫӗн алӑк сас- 
си илтӗнсен чӗре кӑртах сикрӗ. Суюк килчӗ, инки 
паян ирпе ҫеҫ ҫуса кайнӑ урайне „ҫума“ чӗннӗ 
ӑна пичче. Тӳссе пулмарӗ, Суюк килсе кӗрсенех 
„сивӗнме“ тухса тартӑм. Урампа бригадир иртсе 
пырать. Ана чӗнсе илтӗм.

— Ну, Варсун, хӑҫан туй тӑватпӑр, мана чӗне- 
тӗнех ӗнтӗ?—хӑлаҫланса пычӗ вӑл ман пата.

Чӗнме чӗнтӗм те, анчах ку сӑмахсем хыҫҫӑн 
ҫӑвар уҫма та аптӑрарӑм.

— Ун ҫинчен ан калаҫ-хаэсӗ,— терӗм эпӗ ӑна.— 
Эсӗ мана ҫак ҫӗре ирттермелӗх ӗҫ тупса пзр!

— Ак тата, кӗрӗве ларас ҫын ӗҫ шыраса ҫӳ- 
рет-и?..

Ӗҫне тупса пачӗ вӑл мана, ыран валли хаҫат 
кӑларса пама хушрӗ. Пысӑк ҫын вӗт,—бригадир 
ҫеҫ мар, тата редактор та.

— Давай, вӗҫтер правленине! Эпӗ унта мӗнпур 
редколлеги членӗсене пухса пыратӑп,—терӗ вӑл 
сӑмах татса.

Ку ӗҫе тума маншӑн нимех те мар, сахал мар 
стена хаҫачӗсем кӑларнӑ эпӗ.

Правленинче председатель пӗчченех л а р а т ь . ' 
Пӗрне-пӗри сывлӑх сунтӑмӑр. Аллине щариччен 
малтан вӑл та туй ҫинчен асӑнса илчӗ. Мӗн ка- 
ласси пур, тухса тарма авӑн мар пек пулчӗ.

Ку, хӑнӑхнӑ япала, пырать-ха. Редактор хӑйӗн 
ҫыннисемпе килсе кӗрсен, эпӗ иккӗмӗш хут кутӑн 
кайса лартӑм: редколлеги членӗсен хушшинче 
Суюк та пур!

Кун хыҫҫӑн мана редактор пичче хушнипе ӗҫ- 
лекен ҫын пекех туйӑнчӗ. Тупса пачӗ ӗҫ: Суюк- 
ран тарса ҫӳренӗ хушӑрах Суюкпа юнашар ларса 
ӗҫлес пулать.

Анчах кӗҫӗрхи ҫӗр эпӗ унпа сӑмах хушма ту- 
ман, Ҫавӑнпа та редактортан тула тухма ыйтса 
правленин алӑкне хупса хӑвартӑм. Инҫе те ка- 
яйманччӗ, ман хыҫранах алӑк сасси пулчӗ. Пы- 
тантӑм. Ман умранах Суюк иртсе кайрӗ. Вилес 
пек чупать. Ун чухне пӗлеймерӗм: те манран 
тарчӗ вӑл, те мана хӑваларӗ.

Правленине- каялла кӗме тумарӑм, Суюка пӗр- 
пӗр ӗҫ хушса ячӗҫ пуль те вӑл каяллах килсе 
кӗрӗ, тесе шухӑшларӑм.

Тепӗр тӗлпулу вулав ҫуртӗнче пулчӗ. Унта 
чылай вӑхӑт хаҫат вуласа ларнӑ хыҫҫӑн, пуҫа ҫӗк- 
лерӗм те алӑкран Суюк килсе кӗнине куртӑм. 
Хальхинче кутӑн кайса лармарӑм, мӗншӗн тесен 
ахалӗх лараттӑм. Ун вырӑнне ҫӑвар карӑлчӗ. Ни- 
вушлӗ вӑл чӑнласах ман хыҫран хӑваласа ҫӳрет? 
Ниушлӗ хӑйӗн пӗркунхи шухӑшӗсене улӑштарнӑ? 
Ахаль, пиччене шанма та ҫук, чӗлхе-ҫӑварӗпе ин- 
ке те унран ӳксех юлмасть.

Чур! Суюк, мана курсанах, алӑк урати урлӑ 
каҫнӑ хӑрах урине калла илчӗ те алӑка хупса хӑ-



варчӗ. Апла иккен; Суюк манран тарать, эпӗ ун- 
ран таратӑп.

Пӗринчен пӗри чылайччен тарса ҫӳренӗ хыҫҫӑн, 
эпир унпа пӗр тӗттӗм каҫхине лапсӑркка йӑмра 
айӗнче тӗлпултӑмӑр.

— Хытӑ хӑратрӑн эсӗ мана, — терӗ вӑл тин 
ӗлӗкхи пекех чӗрене тивекен ӑшӑ Сӑмахсемпе.— 
Эпӗ сана трахомпа асапланать пулӗ тесе. Вӑл 
урпа ҫеҫ пулнӑ иккен. Капла сана'Х ӗрлӗ Ҫара та 
хаваслансах илеҫҫӗ...

Мана вӑл самӑй ӑшӑ сӑмахсемпе ӑсатрӗ. Иксӗ- 
мӗр те пӗлетпӗр; Хӗрлӗ Ҫарта пулас ҫамрӑк кач- 
чӑ тата ӑна пӗтӗм чун-чӗререн ырсунакан чипер 
хӗр пӗрне пӗри хытӑ юратса тӑни аван япала.

Ив. Ара.

-----------

Усӑллӑ канашсем
Хӑшпӗр драматургсене. Сирӗн пьеҫӑрсене япӑх 

пирки ,Капкӑнра“ та, „Сунталра“ та пичетлесшӗн 
мар пулсан, Мранька пек, эсир вӗсене Искусство 
ӗҫӗсен управленине кайса парӑр. Вара уйӑхранах 
хӑвӑр пьесӑра Академи театрӗн сцени ҫинче ку- 
ратӑр. Рецензент А-бэ.

Тавар илекенсене. Эсир Шупашкарти Чӑваш- 
торг магазинне тавар илме каяс тетӗр пулсан, 
малтан физкультура тума, пуринчен ытла аякран 
пӑрахса паракан мячиксене тытма вӗренӗр, мӗн- 
шӗн тесен унти проДавщицӑсе.ч таварсене алӑраи 
тыттарас вырӑнне, виҫ тӑватӑ хӑлаҫ аякран ывӑт- 
са параҫҫӗ. Учитель Ф изкультурников.

ч и и -----------

Кӗсне доклад Паллӑ артист
Чӑваш АССР Халӑх 
Комиссарӗсен Совечӗпе 

 ̂ ВКП.б) обком бюровӗ
Жил вырӑнӗсенче сад ӗр- 
четесси ҫинчен* йышӑн- 
нӑ постановленине хӑш- 
пӗр колхозсем тӗплӗн 
сӳтсе-явман, кӑшт-кашт 
калаҫкаланипех ирттер- 
се янӑ. (Ҫырусенчен).

Доклад тӑвавакан ҫын ӳсӗрсе илчӗ те калама 
тытӑнчӗ; . •

— Ентӗ ҫапла, юлташсем! Эпӗ питӗ кӗскен ка- 
ласа парап.

—■ Кӗскен аван ӗнтӗ. Ытлашши вӑрӑм тӑсса 
калани итлеме йӑлӑхтарать,—терӗ тахӑшӗ хыҫал- 
та ларакансенчен.

— Эпӗ сире партипе правительство „кил вы-
рӑнӗсенче сад ӗрчетесси ҫинчея“ йышӑннӑ поста-
новленине пурнӑҫлас тӗлӗшпе мӗнле ӗҫлемеллине 
каласа . парасшӑн,—тесе пуҫласа ячӗ вӑл.—Вӑл 
постановлени тӑрӑх, кашни хуҫалӑхӑн хӑйӗн кил 
вырӑнӗнче 15—20 тӗп ҫимӗҫ йывӑҫҫи лартса ӳс- 
термелле, кун ҫинчен эсир ӗнер итленӗ радиопе- 
редачӑран пӗлетӗр, ун ҫичен каламӑп. Революци 
хыҫҫӑн ҫимӗҫ йывӑҫҫисем лартнӑ ҫӗр талкӑшӗ 
мӗн чул ӳсни ҫинчен те эпӗ каламӑп,—ӑна эсир 
хӑвӑрпа юнашар ларакан „Шурӑмпуҫ" колхозӑн 
пысӑк садӗнченех курса тӑратӑр. Садсем тупӑш 
кӳни ҫинчен те каламӑп. Ана эсир Упрам колхоз- 
никӑн панулми сачӗпе Вӑрӑм Павӑлӑн ҫырла сачӗ 
пӗлтӗрхи ҫул мӗн чухлӗ тупӑш панинченех пӗлсе 
тӑратӑр. Партипе правительство сад ӗрчетекен 
колхозниксене пулӑшу парассине те ӗнерхи ра- 
диопередачӑран пӗлтӗр, ун ҫинчен те каламӑп. 
Ҫимӗҫ йывӑҫҫине чи паха сортлисене суйласа 
лартма кирли ҫинчен те каламӑп. Мичурин сор- 
чӗсем, анис улмасем ҫиме пит тутлине пӗчӗк ача- 
семех аван пӗлсе тӑраҫҫӗ. Сад ӗрчетес ӗҫе ертсе 
пыма ӑсга садоводсем хатӗрлеме кирли ҫинчен 
те каламӑп...

— Мӗн ҫинчен каласа парасшӑн апла?—чӑтай-* 
масӑр ыйтрӗ итлесе ларакансенчен тахӑшӗ.

Доклачик графинран шыв тултарса ӗҫрӗ те:
— Пурте кил вырӑнӗсенче симӗс садсем ӗрче- 

тер! Эпӗ каласа пӗтертӗм, тесе вӗҫлерӗ.
И.

Чӑваш Академи театрйнче хЯшпӗр артнстсем, рвльсем 
ҫук пирки, сцена хыҫӗнче шав тунипех пурӑнаҫҫӗ.

Ҫав артист пит пултарать, теҫҫӗ.
Главнӑй рольсене вылять-им?
Ҫук, ӑна мар.
Мӗнре тата?
Сцена хыҫӗнче сас-чӗв параканни.

И. А . - Б .

Япӑх кӗпер патӗнчи 
налаҫу

Сысна (ҫурисене): Ачамккисем, тӑхтӑр-ха кӗпер 

айне кӗме. Малтан ҫав кушак каҫса кайтӑр, атту 

йӑвӑрпа кӗперӗ йӑтӑнса анма пултарать.



Вутпуҫҫисем

ҪӲП-ҪАП

* * Похвистнӗ районӗнчи (Куйбышев обл.) „Со- 
циализм никӗсӗ“ колхозӗн иртнӗ^ул 5 гектар ҫӗр 
ҫине лартса тунӑ панулми пахчине хурал тӑракан 
качакасем, правленирен ыйтмасӑрах, панулми йы- 
вӑҫҫисене кышласа пӗтернӗ. Пӗтнӗ йывӑҫсемшӗн

,-качакасем те, правленире ларакан ҫынсем те от- 
вет тытасшӑн мар.

* * Ишлей районӗнчи „Агроном“ колхоз 200 
пӑта яхӑн паранкӑна подвала хывнӑ та, „ал пыма- 
сан алӑ ҫул выртать“ тенине ӗненсе, пырса та 
пӑхман,—паранки ҫӗрсе кайнӑ. (А. Волков ҫы- 
рӑвӗ).

* * Вӑрнар районӗнчи Упнер ялисполкомӗ кӗр- 
куннеренпех шкул вуттине лашапа мар, автома- 
шинӑпа та мар, сӑмахпа турттарма тытӑннӑ, анчах 
вутти ним чухлӗ те каяйман. Вӑл вутта ҫуркун- 
нехи шывпа тӳрех шкулалла юхтарма май пур, 
мӗншӗн тесен юхакан ҫырма шкул патӗнченех 
иртсе каять, теҫҫӗ шкул ачисем.

* * Хӗрлӗ Чутай районӗнчи „Хӗрлӗ партизан" 
колхоз пекарнинче сысна ҫурисене ҫӑкӑр пӗҫерме 
вӗрентмелли курс уҫӑлнӑ пулас: унта сысна ҫу- 
рисем вӑтӑра яхӑн пурӑнаҫҫӗ. Ҫавӑнтах „тасалӑх" 
ятлӑ япала ҫӗтни ҫинчен пӗлтереҫҫӗ.

Ӳкӗнекен
Вӑрман касакансемпе юхтаракансен союзӗн об- 

лаҫри комитечӗн председателӗ Андреев юлташ 
профсоюзри массӑсем хушшинче хӑйӗн ӗҫӗсем 
ҫинчен отчет тӑвас сроксене куҫф а-куҫара  пы- 
рать. 1938 ҫул вӗҫӗнче отчег тӑвассине 1939 ҫу- 
ла куҫарчӗ, анчах 1939 ҫулта отчетне тӑваймарӗ 
те 1940 ҫулӑн малтанхи квартӑлне куҫарса ларт- 
рӗ. Малтанхи квартӑлта тӑваймарӗ—иккӗмӗшӗ 
ҫине куҫарчӗ. Иккӗмӗшӗнче пулмасан, виҫҫӗмӗшӗ 
ҫине куҫарать.

Кашни уйӑхрах иртнӗ уйӑхра отчет тӑвайман- 
шӑн ӳкӗне-ӳкӗне илет.

Эпир ҫакан пек сӗнӳ пзрасшӑнӑна: кашни уйӑх- 
рах ӳкӗнмешкен вӑхӑт нумай пӗтет, ҫавӑнпа унӑн 
12 уйӑхшӑн тӑруках, аванспа ӳкӗнсе хумалла.

„Суйса“
суйса— Хаҫатӑн ку- ноыерӗнче пирӗн ҫинчен 

ҫырнӑ заметка пичетленсе тухвӑ иккен.
— Заметкинче мӗн тенӗ?
— Пирӗн вӑрлӑхлӑх хӑварнӑ 200 пӑт паранкӑ 

ҫӗрсе выртать, тенӗ. Эпир вӑл паранкӑна май пур 
таран тӑрӑшса, пӗтӗм вӑя хурса ҫырмана кайса 
тӑкрӑмӑр. Халӗ ҫӗрсе выртакан паранкӑ подвалта 
ҫур кило та ҫук.

Кулмарӗ
Трак районӗнчи „Сталино” колхозра икӗ сель' 

кор калаҫса лараҫҫӗ.
— Эсӗ „плагиат“ иккен. Чӑвашла каласан, ,ли- 

тература вӑрри“ пулатӑн,—терӗ пӗрремӗшӗ ку- 
ларах.

— Ма апла калатӑн?
— Ҫак заметкӑна кам ҫырнӑ? Эсӗ вӗт!
— Эпӗ!— тет лешӗ мӑнкӑмӑллӑн. — Унта ҫырни 

веҫех тӗрӗс. Чӗрне хури пысӑкӗш те суйни ҫук.
— Суйнӑ тесе каламастӑл. Вӑрласа ҫырнӑ, те- 

тӗп.
— Кам ҫырнине вӑрласа? Ан пакӑлтатса тӑрах!
— Пакӑлтатса каламастӑп. Вӑл заметкӑна эпӗ 

1937-мӗш ҫултах ҫырса кӑларнӑччӗ. Эсӗ ун тӑрӑх 
ҫырнӑ. Анчах ҫырса илнине пӗлесрен п%  цифри- 
не эсб улӑштарнӑ. 1938-мӗш ҫулта тухнӑ ман за- 
меткӑра: „пирӗн колхоз правленийӗ лаша витине 
ҫулталӑкра та туса пӗтереймерӗ“, тенӗччӗ. Эсӗ 
халӗ кӑларнинче: „лаша витине, виҫӗ ҫул туса та, 
туса пӗтереймеҫҫӗ“ тенӗ. Ку эпӗ ҫырнине вӑрла- 
са илни пулать пуль,—тет хӑйӗн юлташӗ куҫӗн- 
чен ӑшшӑн пӑхса.

Иккӗшӗ те кулса илчӗҫ, вӗсем калаҫнине итле- 
се ларнӑ председателӗн ҫеҫ кулас кӑмӑлӗ пулмарӗ.
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Е ап кӑн  тус!
Улахсар {Ш ӑхасан р.) колхозӗн правленийӗ 

кантӑр ҫурӑмӗсемпе те.чиҫе т ӗрлӗ у с ӑ  курма  
пултарать: правлени пӳртӗнче шӑпӑр вырӑнне 
усӑ  кураҫҫӗ, хырчӑк вырӑнне лашасем хырчӑк- 
лаҫҫӗ, плуг ҫӑпалисенв ҫутатса у с ӑ  кураҫҫӗ 
тата йӗтем ҫинче ҫӗртсе навус вырӑнне усӑ  
кураҫҫӗ. Тата мӗнле усӑ  курма май пурри ҫин- 
чен пӗлмеҫҫӗ пулас. Вгрентме ҫын ямӑн-ши 
(эпир вӗрентнине итлемеҫҫе).

А. Засильев колхозник.

Еапкӑн юлтаги!
Эпир Ш упашкарти радио тӑрӑх кашни каҫах: 

„Радиостанци у р л ӑ  ыранччен т ӑхт атпӑр“, тенӗ 
сӑмахсене илтетпӗр. Каласа парӑр-ха мана: 
тата мӗн-мӗн у р л ӑ  тӑхтама пулать,— карта 
ур лӑ , вӑрман урлӑ, ҫырма урлӑ... ҫапла -иТ  
„Радиостанци у р л ӑ  передачӑсем пама ыранччен 
тӑхтатпӑр'‘, теме пулмасть-ши.ч?

Вик. Андреев.



ХЫПАРСЕМ
Чечеке ларм ан  „Вишня с а ч ӗ “. А. П. Чеховӑн 

иВишня сачб* пьесине чӑвашла куҫарса пичетле- 
ме панӑранпа шӑп кӑна виҫӗ ҫул ҫитрӗ. Унтанпа 
ялсемпе хуласенчи вишня сачӗсем виҫҫӗмӗш хут 
ӗнтӗ чечеке ларса виҫҫӗмӗш хут ҫимӗҫ пама ха- 
тӗрленеҫҫӗ. Анчах Чӑвашгиз планӗ хушшине хӗ- 
сӗннӗ иВишня сачӗ“ ҫаплах-ха чечеке лараймасть.

Шӑшисен тискерлӗхӗ. П ӑртасра (Вӑрмар р.) 
шӑшисем тӳсме ҫук тискерленсе кайнӑ: тӗне хи- 
рӗҫ кӗрешес ӗҫе вӑйлатса ярасси ҫинчен комсо- 
мол органнзаци йышӑннӑ пӗртен-пӗр постановле- 
нине кышласа янӑ.

Тухтӑр патӗнче кӑшкӑракан
Шӑл кӑларттартӑм-ха паян. 
Кокаин яртарса-и?
Ҫук. Кӑшкӑринпа. И. А.-Б

Сӑлтавӗ пур
КОЛХОЗНИК {письмоносеца): Ма ялӑн леш вӗ- 

ҫӗнче хаҫат-журналсем ҫырӑнакан сахал?

ПИСЬМОНОСЕЦ: Унта хама ҫӳреме инҫе.
М. Ар.

Г Е Р Б
Апрелӗн юлашки кунӗ. Ҫӗршыв типсе ҫитнӗ, ҫагпл ак  ӑшЯ. 

Ха.йх выходной ячӗпе ҫурхн илемлб ҫанталЯкпа килленме 
урама тухнЗ. Тӗрлӗрен ҫынсем пур унта: хӑшӗсем арЯмӗсем- 
пе, хулран ҫаклатнӑ та тем пылаккӑи калзҫса п(араҫҫӗ, хӑшӗ- 
сем вӗсгне курса пӗччен йӳҫӗхсе утаҫҫӗ, хӑшӗсем пӗр ҫӗре 
пухӑннӑ та ахӑлтатса тӑраҫҫӗ. Пӗр сӑмахпа каласан, худа 
урамӗ хуранта вӗрекен пӑтӑ пек пӑтранать.

Ҫав тӗрлӗрен ҫынсем хушшинче пӗр кӑвак сухаллӑ ватӑ 
ҫын утса пынӑ хушӑрах хЯвӑрт пӗшкӗнчӗ те ҫӗртен темскер 
илчӗ. Вӑл ҫӗртен япала илнине чылайӗшӗ асӑрхарӗҫ.

— Хи-хи-хи1—кулчӗ пӗр ҫамрӑк хӗрачз,—ҫав мучи ҫӗртен 
пӗр пус нлчӗ..

Ҫакӑнтйн вэра калаҫу пуҫланчӗ:
—,П ӗр пус пин чул айӗнче", тенӗ ӗлӗк ваттисем Ҫавӑнпа 

ваттисем пӗр пуса та укҫа вырӑннех хураҫҫӗ. Пире вӑл мӗн, 
эиӗ хам пулсан ҫӗрте пӗр тенкӗ выртсан та пӗшкӗнсе илес 
ҫук ӗнтӗ. Ҫакӑн пек халйх умӗнче, тупа тӑватӑп, червонец 
выртсая р  илмес!ӗп,-мухтанса илчӗ тепӗр хӗрача.

— шнӑшатӑр, хӗрӗмсем, ватӑ ҫынран кулатӑр эсир,—хут- 
шӑнчӑ чылай ҫуллӑ, яайӑх тумланнӑ ҫын, — ,пӗр  пус пӗр 
тенкӗне п рекетлет", теҫҫӗ. Вэл чӑнах та ҫавӑн пек. Магазина 
кӗрсен, пӗр пус укҫа ҫитмесен япала памзҫҫӗ, е  тата пӗр пус 
вак укҫа ҫитмесен ҫавӑншӑнах пӗр тенкӳне ваклама тивет. 
Укҫзна пӗр вакласан пӗрер пусӑиах сяланса пӗтет. Ҫаксенв 
пурне те шута илсен, вӑл ватӑ ҫын ҫӗртен пӗр пус илнишӗн 
нимӗн кулмалли те ҫук.

Ҫак сӑмахсене старик итлесех тӑнӑ мӗн. Вӑл хӑй ҫинчен 
калаҫакансем патне ерипен утса пычӗ те:

— Эсир, хӗрачасем, телейлӗ вӑ.хӑтра ҫуралнӑ, хурапа шур- 
ра курман. Эпӗ ӗлӗк патша саманинче уяпут патӗнче 30 ҫул 
хушши кӗтӳ кӗтсе ҫӳренӗ.-М ӗн-мӗн курман пулӗ эпӗ унчух- 
ае. Патак-ҫатакне те, сивӗпе выҫҫине те, пурнӗ' те курнӑ. 
У_н чухне чӑнах та ҫӗрте пӗр пус укҫа выртнин« курсан са- 
вӑясах илнӗ. Анчах мӗншӗн илнӗ ӑна’ Эсир пӗлместӗр, ӑна 
хырӑм выҫҫи илтернӗ. Акӑ халӗ те эпӗ урамоа пӗр пус туп- 
рӑм. Эсир эпӗ взл пӗр пуса ҫӗртен илнишӗн кулатӑр. Ман 
шутпа, кунта нимӗн кулмалли те ҫук. Вӑл пӗр пус маншӑн 
пин тенкӗрен те хаклӑ тӑрать. Вӑл мапшӑн ахаль укҫа мар, 
ылттӑн. Акӑ, курнӑ-и эсир вӑл ылттӑна?-старик пӗр пус ук- 
ҫана алӑ туп^нӗ ҫине хурса, хӗрсе.м патнелле тӑсса кӑтарт- 
рӗ,—ҫакӑ вӑл нимреи те хаклӑ тӑрать, ҫакӑ вӑл — ҫурлапа 
мӑлатук—Совгт гербӗ. Ҫакӑ гербшӑн эпӗ патша самаиинче 
тӗрмере ларнӑ, ҫав герба кӗрешсе илессишӗн манӑн виҫӗ 
ывӑл ҫӗре кӗнӗ. Вӑл герб пирӗн пурнӑҫ, пирӗн пурнӑҫ вӑл — 
Совгт влаҫӗ. Совет влаҫӗ мана ватӑ, ӗҫле.ме пултарзйман, 
тӑлӑха юлнӑ ҫынна савӑнӑҫлӑ пурнӑҫ туса пачӗ. Эпӗ хэлӗ 
Совет влаҫӗ пулӑшиипе ватӑ колхозниксен шутӗнче тутӑ, 
таса, савӑнӑҫлӑ та телейлӗ пурӑнатӑп. Мана унта халь пӗр 
пус укҫа кирлӗ мар, ман халь хырӑм, ҫипуҫ ҫинчен шухӑш- 
ламалли ҫук. Эпӗ вӑл пӗр пуса советӑн чыслӑ гербӗ ҫӗрте 
тусан ҫинче йӑваланса ан вырттӑр, тесе илтӗм. Вӑл герб 
мана ҫрҫ мар, сире те, ачасем, телейлӗ пурнӑҫ туса пачӗ. 
Ҫавӑнпа вӑл герба пурин те хисеплемелле, юратмалла,—ҫапла 
каласа вӑл ҫӗрте тусанланнӑ укҫана алтутрипе шӑлса тасатрӗ 
те кӑсйине типтерлӗн чиксе хучӗ.

Хӗрсем пӗр-пӗрин ҫине пӑхса илчӗҫ. Вӗсен пуҫӗсенчи шурӑ 
тутрисем ватӑ старикрен вӑтанса хӑмач пек .хӗрелчӗҫ. .

ПЕТЙР ТОРОНЕЙ.

Ишлей районӗнчи 
„Аврора“ колхозра

Я. С В Е Р Ч К О В  укернӗкӗ.

Пакша: „Кустӑрмач ӑшӗнчи пакша пек ҫаврӑ- 
нать“, теҫҫӗ. Ӑҫтан ҫаврӑнан-ха кунта, кустӑрми- 
сем те ҫук пулсан^’..



Йӗкехӳре темтепӗр курса ҫӳрени
Нртнӗ тунти кун, йӑваран тухсанах манӑн питӗ 

ҫивӗ килсе кайре, шыв та ӗҫес килчӗ. Хам йӑвз- 
ран тӳрех этемсен пӳрчӗ айӗнчи тӗпсакай текен- 
нине пымалли шӑтӑк пурччӗ. Ҫак шӑгӑк тӑрӑх тӳ- 
рех тӗпсакайне тухрӑм та, манӑн сӑмсана ҫав тери 
тутлӑ шӑршӑ пырса кӗчӗ. Вӑл шӑршӑ тӑварлама- 
сӑр-тумасӑр, шӑратмасӑр чылай усранӑ^ сысна ҫӑ- 
вӗнчен килет иккен. Ҫав тери тутлӑ. Йӗри тавра 
пӑхкаларӑм. Ҫу ҫук. Унталла-кунталла чупса ҫӳре- 
се сӑмсапа пур кӗтессе те тӗртӗнсе пӑхрӑм. Сысна 
ҫу татӑкӗ ниҫта та курӑнмасть. Аҫта кайнӑ-ха 
вӑл? Ҫакӑнтах пулмалла. Мана асатте сӑмахӗсем 
аса килчӗҫ.

— Хутран-хутран ҫӳлелле те пӑхмалла ывӑ- 
лӑм1 Сысна анчах ҫӳлелле пӑхмасть, ҫавӑнпа ӑна 
пӗрмаях ҫынсем пӗҫерсе ҫиеҫҫӗ ,— тетчӗ вӑл. Ҫӳ- 
лелле пӑхрӑм та ахлатсах ятӑм. Сысна ҫӑвне ҫьш- 
сем кантрапа ҫыхса чылай ҫӳле ҫакса хуьӑ мӗн. 
Темле сиксен те ҫитсе ҫыртма май килмест. Пӑха- 
тӑп ҫав ҫу тӗлӗнче аялта пӗр пысӑк катка ларать. 
Ку таҫу  патне сиксе ҫитме кансӗрлет. Катка тавра 
пӗр ҫирӗм хут чупса ҫавӑрӑнтӑм пулӗ. Нихӑш ен- 
чен те катка ҫине сиксе ларма май килмест. Вара 
урӑх ҫул шырама тытӑнтӑм. Ҫак кантрапа ҫакнӑ 
ҫуран ҫӳлерех те мар, аяларах та мар пӗр хӑма 
тӑсӑлса выртать. Ҫак хӑман пӗр вӗҫӗ ҫу патне 
кӑшт анчач ҫитеймест. Хӑма патне хӑпартӑм. Ку 
хӑман икӗ айккине икӗ хӑма ҫапса валак пек тунӑ 
мӗн, ун тӑрӑх мӗнле хӑвӑрт чупсан та, ӳкес сук, 
тесе хавасланса хӑма ҫине сикрӗм. Айккинчен 
ҫапнӑ хӑма патне ҫитсен, -сылтӑм енелле пӑхрӑм 
та, хӑранипе чутах йӑванса каяттӑм. Хӑма ҫук, 
ҫухалнӑ. Ун вырӑнне эпӗ халиччен курман, пал- 
ламан йӗкехӳресем хӑшӗ ман ҫинелле, хӑшӗ те- 
пӗр енелле пӑхса лараҫҫӗ. Пӗри, сӑнсӑрскер, мзна 
хирӗҫех пӑхса ларать. Сулахай еннелле пӑхрӑм та 
унта темӗн чухлӗ палламан йӗке хӳресене кур- 
тӑм. Вара кусем, пуҫтахскерсем, харам пырсем, 
манӑн хайхи тутлӑ шӑршӑллӑ ҫӑва ҫисе яраҫҫӗ 
ентӗ, ман валли хӑвармӗҫ, тесе шухӑшларӑм та 
часрах ҫу патнелле сиккипе вӗҫтертӗм. Хайхи 
йӗкехӳресем те манпа пӗрлех вӗҫтерсе пыма пуҫ- 
ларӗҫ, ӑмӑртса питӗ хытӑ карӑмӑр, пӗри те ман- 
ран юлмаҫҫӗ, иртсе те каймаҫҫӗ.

Ҫаксем ман пекех хӑвӑрт чупнине кура, эпӗ 
мӗнпур вӑя пухса ҫу ҫине сиксе кантраран ярса 
илтӗм. Йӗри тавра пӑхатӑп та—пӗр йӗкехӳре те 
курӑнмасть. Вӗсем ӑҫта кайса пӗтрӗҫ-ши? Аялалла 
пӑхрӑм та, хайхискерсем катка тӗпӗнче выртиине 
курах кайрӑм. Вӗсем пурте вилсе выртнӑ иккен. 
Вӗсем ҫу ҫине сикнӗ чух кантраран лайӑх ярса 
илеймен пирки катка тӗпне персе аннӑ. Катка 
тӗпне ҫынсем йӗкехӳресене вӗлермелли япаласем 
хунӑ пулмалла. Вӗсене шӑршӑллӑ ҫупа улталаса 
хӑрушӑ вилӗмпе вӗлернӗ. Пӗтрӗм ӗнтӗ, пӗтрӗм 
тесе шухӑшлама тытӑнтӑм. Вара, хуть пуҫ ҫурӑл- 
тӑр, каткана лекмесхӗп тесе, пӗтӗм вӑя пухса 
сикрӗм те каткан тулашне, тӗпсакайне пӗр чуллӑ 
вырӑнна лач ҫеҫ персе антӑм, сылтӑм урари пӗр 
пӳрнене амантрӑм.

Ҫакӑнтанпа вара ҫав тӗпсакайне ура ярса пус- 
м«н. Вӑл килтен те тухса тартӑм. Шӑршӑллӑҫӑва
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ҫынсем юри ҫакнӑ, хӑмине те юри хунӑ, икӗ ен- 
чен ахаль хӑма мар, тӗкӗр текен япала вырнаҫ- 
тарнӑ мӗн. Ҫав тӗкӗр пит тӗлӗнмеллескер; ун 
умне йӗкехӳре пырса пӑхсан, тӗкӗр ӑшӗнчи тепӗр 
йӗкехӳре курӑнать, кушак пырсан— кушак курӑ- 
нать. Кунапирӗн йышши пекех йӗкехӳресене улта- 
ласа, хӑма тӑрӑх хӑвӑрг чуптарма тунӑ мӗн. Урӑх 
майпа пире, йӗкехӳресене, этем ӑҫтан улталама 
пултартӑр? Ҫак тӗкӗр пирки ӗнтӗ элӗ хам пуҫа 
чутах,ҫиеттӗм.

Ку инкеке курнӑ хыҫҫӑн ытти хваттере куҫ- 
малла пулчӗ. Халӗ Шупашкарта пысӑк урамри 
пӗр пӗчӗк ҫурт тӗпӗнче пурӑнатӑп. Кунта мана 
асанне ертсе килчӗ. Вӑл пурӑнакан ҫурт патне 
пытӑм та, чӗтреме тытӑнтӑм; ку ҫуртӑн хапхи 
ҫинче; „Ампарсенчи. сиенлӗ чӗрлӗхсене пӗтере- 
кенни“, тесе ҫырнӑ. Асанне, эсӗ мана пӗтересшӗн, 
мӗншӗн кунта илсе килтӗн? — тесе кӑшкӑрса 
ятӑм. Вӑл мана': ан кӑшкӑр, ухмах! терӗ. Вӗсем 
пысӑк ампарти йӗркехӳресене, шӑшисене анчах 

-вӗлереҫҫӗ, эпир пурӑнакан ампар ҫине пӑх-ха, вӑл 
пӗчӗккӗскер анчах, ҫавӑнпа вӗҫем пире вӗлерме 
нихӑҫан та шухӑшлас ҫук, унтан тата кунта ам- 
парсем тенӗ, ампар айӗнче пурӑнакансем ҫинчен 
ним те каламан, ампар айне пӑхма вӗсен пӑс ҫи- 
тейрес ҫук, терӗ мана асанне. Ҫавӑнтанпа эпир 
ҫак ампар айӗнче кашни кунах туй туса пурӑ- 
натпӑр, пӗр пӗрин патне хӑнана ҫӳретпӗр, кукӑль- 
сем, икерчӗсем, хӑпартусем анчах ҫисе пурӑнат- 
пӑр. Халӗ малашне салат хывса сӑра туса ӗҫес 
шухӑшпа пуҫа йӑпатса ҫӳретпӗр-ха.

Ҫакӑнта куҫсан тепӗр кӳнне эпӗ ампар айӗн- 
чен уҫӑ сывлӑшпа сывлама тухнӑччӗ. Эх, лайӑх 
пурнӑҫ, тесе карӑнса ларнӑ чухне мана тем хуп- 
ласа илчӗ. Малти урасемпе турткалантӑм, малал- 
ла кайма ҫук, кайри урасемпе каялла чакас терӗм, 
каллех май килмест. Пуҫа ҫӳлелле ҫавӑрса пӑхрӑм 
та, пӗр пысӑк сухаллӑ старике куртӑм. Вӑл мана 
урай шӑлакан шӑпӑрпа пусса тӑрать мӗн. Лек- 
рӗн-и, тыр мурб! — тет мана ҫак старик.

Ҫав вӑхӑтрах тепӗр ҫын-пычӗ те: „Эх, Якку, 
пӑх-ха хапха ҫине мӗн ҫырнӑ! — терӗ. Ку „БОАМ- 
ВЕ“ текен учреждени вӗт. Вӗсем пы-ысӑк ампар- 
семпе^кӗлетсенчи йӗкехӳресемпе шӑшисене ҫеҫ пӗ- 
теретпӗр, теҫҫӗ. Ытти ҫӗртисене вуҫех те тӗкӗн- 
меҫҫӗ. Ҫавӑнпа ӗрчесе карӗҫ те ку пӳтсӗр чӗр- 
чунсем...“

Старик мана вӗлерес тесе шӑприне ҫӗклерӗ ҫеҫ, 
эпӗ ампар айне вӗҫтере патӑм.

Ҫавӑнтанпа эпир ,БОА М ВЕ“ ампарӗ айӗнчеюр- 
ласах пурӑнатпӑр.

Ш урсухал. -

Хырнассинче
— Избач юлташ, мана кӗнеке пар-ха.
— Памастӑп. -
— Мӗншӗн?
— Халб ҫын нумай. Ҫын ҫук чухне килсен 

парӑп, унсӑрӑн шкапра кӗнекесем пӗтеҫҫӗ.
Ар. Вас.



УлМуҫҫи ҫакать 
Шурӑ шӳлкеме, 
Ырлӑх пахчине 
Эсӗ пӗл кӗме. 
Ҫурӑлать пилеш, 
Ҫӗмӗрт ҫеҫкере, 
Тавраллах, курсам, 
Чӑн илем ҫӳрет.

Пӗр юлташ кӑна 
Савӑк мар темме. 
Ҫук-ши май ӑна: 
„.Лн кулян ' теме?

УЛМУҪҪИ ҪАКАТЬ...

Ҫутӑ кӳлӗре 
Пулӑсем выляҫ, 
Уйӑх чӳхенет — 
Илӗртӳллӗ каҫ. 
Укӑлча касси 
Тӗлӗрме пӗлмест, 
Чунлӑн алҫупать 
Хурама-йӗлме.

Пӗр юлташ кӑна 
Савӑк мар темме, 
Кирлӗ-ши ӑна 
Хурлӑ ҫӳреме?

Ҫӳллӗ тӳпере 
Ҫӑлтӑр ҫуталать, 
Ырӑ ӗмӗт пек 
Кӑмӑла уҫать.
Аслӑ ял ҫинче 
Симӗс-симӗс каҫ, 
Сулхӑн пахчара 
Шӑпчӑксем юрлаҫ...

Пӗр юлташ кӑна 
Савӑк мар темме. 
Пур-ҫке май ӑна: 
„Ан кулян“ теме!

И. И»иик

Иӗпреҫ районӗнчи пӗр нолхозра

Н. СВШРЧКОШ ӳкврчШкӗ.

Ай-яй кролик какайӗ тутлӑ.

Эсӗ ху ҫисе курнӑ-и мӗн?

Ҫиессе хам ҫимен те, Ҫӗрпӳел колхозникӗсвм ҫинине курнӑ.
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Икӗ хӗр юрри
ПӖРИ:

Вӑйя тухса савӑнмарӑм,’ 
Юрлаймарӑм юрӑсем.
Атсем мана кахал терӗҫ,—
Епле кала пӗлчӗҫ-ши?

ТЕПРИ:
Вӑйя тухса вӑй вылярӑм,
Сассӑм акӑш сасси пек.
Атсем мана маттур терӗҫ,
Чӑнах эпӗ маттур-ши?

ПӖРИ;
Тул икерчи пӗҫертӗм те,
Пулчӗ пиҫмен чуста пек.
Аппа мана кахал терӗ,
Епле кала пӗлчӗ-ши?

ТЕПРИ;
Тул икерчи пӗҫертӗм те,
Пулчӗ 1>врӑ булкӑ пек.
Аппа мана маттур терӗ,
Чӑнах эпӗ маттур-ши?

ПӖРИ:
Вуник ӗне сума хушрӗҫ 
Пухаймарӑм сӗт-ҫуне.
Фермӑ пуҫлӑх кахал терӗ,
Епле кала пӗлчӗ-ши?

ТЕПРИ;
Вуник ӗне сума хушрӗҫ, 
Вуникшер чӑм сӗт илтӗм. 
Председатель маттур терӗ,
Чӑнах эпӗ маттур-ши?

ПӖРИ:
Вуник сысна пӑхма хушрӗҫ, 
Вуник ҫурӑ ӳсмерӗ.
Ферма пуҫлӑх кахал терӗ,
Епле кала пӗлчӗ-ши?

ТЕПРИ:
Вуник сысна эп усрарӑм, 
Вуникшер ҫурӑ ӳстерчӗҫ. 
Председатель маттур терӗ,
Чӑнах эпӗ муттур-ши?

ПӖРИ:
Ҫынсем утӑ ҫулнӑ чухне, 
Тырпулсе.ге пухнӑ чухне,
Уя тухса курмарӑм.
Председатеть кахал терӗ,
Пӗрчӗ тырӑ тивмест терӗ,
Чӑнах кахал пултӑм-ши?

ТЕПРИ:
Ҫынсем утӑ ҫулнӑ чухне, 
Тырпулсене пухнӑ чухне, 
Тӗлӗнтертӗм, ӗҫӗмпе.
Мана Мускав курма ячӗҫ,
Унта пысӑк парне пачӗҫ,
Чӑнах маттур пултӑм-ши?

В. Бараев.

Чул хутаҫҫи
Тӑрисем ҫунат ҫупса юрлаҫҫӗ тӳпере. Шӑнкӑр- 

шӑнкӑр шыв юхать урамра. Мӑкӑр-мӑкӑр мӑкӑр- 
татса, чул пухса ҫӳрет асатте. Нумай пухнӑ ӗнтӗ 
вӑл чулсене. Анчах мӗншӗн ҫӳхерех те ҫӑмӑлта- 
раххисене ҫех пухать-ха вӑл? Мӗн тума кирлӗ 
ҫакӑн чухлӗ чул ӑна?

Акӑ кӗҫнерни пасар кунӗ. Асатте ирхиапатҫирӗ 
те:

— Паян пасара курса ҫавӑрӑнса килес-ха, терӗ. 
Хӑй ҫавӑнтах алӑк хыҫне лартнӑ чул хутаҫҫине 
ҫурӑм ҫине вӗлт ҫавӑрса хучӗ те тухса кайрӗ.

„Мӗскер ку асатте ютеме пуҫлана-им,—шутла- 
рӑм эп,—иихҫзн суту-илӳве хӑтланманскер, халь 
ватлӑхра чул суттине тапратрӗ?..“ Ҫав шухӑшпа 
асатте хыҫҫӑн пасаралла вӗҫтертӗм. Анчах инҫете 
кайма пулмарӗ. Пӗҫӗ кӑкӗ таран пыльчӑк ҫинче 
ише пуҫларӑм. Ҫав вӑхӑтрах чулсем пӗрер утӑм- 
ран выртса пынине асӑрхарӑм та вӗсем ҫине пусса 
ҫӑмӑллӑнах малалла кайрӑм.

Пасар. Акӑ асатте те кунтах. Эх!—шутласа ил- 
тӗм эп. Ма маларах килмерӗм-ши? Ак ӗнтӗ вӑл 
сутса та янӑ. Нимӗн пӗлмесӗрех килелле вӗҫтер- 
тӗм. Асатте киле тавӑрнсанах: Мӗн ухмаххи чул 
сута пуҫларӑн?—терӗм.

Асатте мана ӑнланаймарӗ.
— Мӗн ҫинчен калаҫатӑн эсӗ ывлӑм?
Эпӗ тепӗр хут каласа патӑм.
— Ав мӗн ҫинчен калаҫатӑн эсӗ. Эпӗ вӗт чул 

сутма кайман. Куран пуль—Трак районӗнче ҫул- 
йӗр строительстви начар пынине пула, Тракра 
яланах „ҫуркунне* тӑрать.

— А, эсҫул  юсама кайрӑм тесе суйасшӑн-и-ха?— 
тавӑртӑм эпӗ.

— Ҫук, ывӑлӑм! Эп чулсене хам умма пӑрахса 
вӗсем ҫине пусса пыратӑп.

„А!*—терӗм те асаттене кӳрентернешӗн питӗ 
пӑшӑрхантӑм.

—Ывӑлӑм, эс ҫынсене сӑнаса пӑх-ха, вӗсем мӗнле 
ҫӳрӗҫ, вара чӑнах та ӑнланӑн,—-терӗ вӑл.

Ак каллех тухса вӗҫтеретӗп урама.
Урампа халӑх иртет. Хӑшӗ хул хушшйне, хӑшӗ 

портфӗлне кирпӗчсем тултарса пыраҫҫӗ. Тач! ту- 
тараҫҫӗ пылчӑк ҫине. Хӑйсем ҫав чулсем ҫинче 
утса пыраҫҫӗ.

Э1—тетӗп эпӗ!—Трак халӑхӗ активлӑн ҫул юса- 
ма тухнӑ иккен. Анчах ма пӗр пек сарса пымаҫ- 
ҫӗ-ха тата вӗсем чулӗсене. Унта-кунта чул пӑрах- 
са пынипе ҫул юсани пулать-и?

Ак тамаша. Ку мӗн мыскари тата. Райиспол- 
ком ҫынни те пӗр ҫӗклем чул ҫйкленӗ иккен.

„Тьфу!“—суртӑм эпӗ,—кунта никам та ҫул юса- 
иа тухни ҫук иккен. Пурте чӗркуҫҫи таран пыл- 
чӑк ҫинче ишесрен хӑраҫҫӗ.

Калас пулать, Трак ҫулйӗр строительсвин ор- 
ганӗсем район пуҫланнӑранпа урам варрине дамба 
туман. Ҫапла вара Трак урамӗ кашнн ҫӑмӑр ҫу- 
массеренех „ҫуркунне“ курать. Ун пирки пур 
ӗҫре те чӑрмав пулса пырать.

А. Ландышевский.
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,,Ватӑ критик^ Чӑкӑлташ
,П ӗр юлташ пур манӑн. Нимӗпе.т те 
Ытлашши каламӑп ун ҫинчен..."
(Еҫхӗлӗн ҫӗьӗ сӑввнсенчен).

Пур, тет, пӗр юлташ Еҫхӗлӗн—
Ватӑ критик Чӑкӑлташ.
Чек илет, тет, ҫӑвӗн-хӗлӗн 
Литфондран ҫакҫи юлташ.

ҪырнӑТтет вӑл мӗн пурри те 
Пӗр статейка... хӑй ҫинчен.
Сулхӑнра ӑна вӗри, тет,
Сивӗ, тет, хӗвел ҫинче.

Иӗрӗнсе,
Пӗрӗнсе

Кам ҫак сыпӑка вулать,—
Ҫав, паллах, хӑйне паллать,

Н. ЯНГАС.

Ятсӑр сӑвӑ

Эс чечек пек, ҫырӑ куҫӑм,—
Те эс роза, те сирен...
Виҫӗ каччӑ ку-тӑруҫӑн 
Куҫ илмерӗҫ сан ҫирен.

Виҫҫӗш те:—ҫак мар-ши, терӗҫ, 
Ман телейӗм, ман шӑпам!?
Эсӗ акӑш пек ҫӳрерӗн 
Каҫсерен ҫӗн мӑшӑрпа.

Халь сана куҫ хыврӗҫ виҫҫӗи... 
Эс мӗн тейӗн-ши, савниҫӗм,— 
Сан ҫирен эп пӗр-пӗччен ’
Куҫ илмесӗр ҫӳресен?

Н. ЯНГАС.

Ҫ и т м е н л ӗ х с е м
— Мӑй таранах ӗҫ. Елкӗрсе ҫитерме йывӑр. Ӑҫ- 

та пӑхан—унта ҫитменлӗх. Ӑкӑ паян „Капкӑн“ ре- 
дакцине 5 заметка ятӑм. Ҫырмаллисем тата юл- 
чӗҫ,—^ӳпкелешсе ларать заметкисем айне „Вӗлтӗ- 
рен“ тесе ал пусакан Иванов селькор.

— Вӗсенче мӗн ҫинчен ҫыратӑн?— ыйтать Пет- 
ров хушаматлӑ юлташӗ.—Манран ан пытар. Эпӗ 
ҫынна калас ҫук.

— Ялта тӗшмӗшленекен карчӑксем пур. СВБ 
ячейки организацилемелле. Никам та ун ҫинчен 
шухӑшламасть. Ҫавна ҫыртӑм.

— Тата?
— Щкул ҫине витнӗ шуҫ листи хӑйпӑна пуҫла- 

нӑ. Директор курмасть.
— Тата?
— Вулав ҫуртӗнче биллиард шарикӗсем ҫите- 

лӗксӗр. Осоавиахим секретарӗ ҫуллахи нормасем 
ҫинчен ӑнлантарас ӗҫе тытӑнман. Урам вар- 
ринче йытӑ вилли шӑршӑ кӑларса выртать. Ку 
ҫитменлӗхсем ҫннчен „Капкӑн“ журналӑн ҫитес 
уйӑхра тухас номерӗнче пичетлесе кӑларсан пит 
аван пулӗччӗ, асӑннӑ ҫитменлӗхсем пӗтӗччӗҫ.

— Итле-ха, сан ҫитменлӗхӳсене эпӗ икӗ кун- 
тан пӗтерме пултаратӑп,—тесе хурать юлташӗ.

Иванов ун куҫӗнчен чӑр. пӑхса илет те кулса 
ярать:

— Кам? Эсӗ-и? Ан мухтан. Хӑҫан ҫырса ярӑн, 
хӑҫан ҫитӗ вӑл, хӑҫан пичетленсе тухӗ, хӑҫан 
килӗ, хӑҫан...

— Пӗтерме сӑмах паратӑп.
— Вӑл ҫитменлӗхсем ҫинчен райхаҫата телефон 

тӑрӑх пӗлтерсен те час пӗтес ҫук вӗсем. Пирӗн 
райхаҫат виҫӗ кунта пӗрре ҫеҫ тухать.

Ҫакӑн хыҫҫӑн пӗр кун иртет. Иккӗмӗш кунӑн 
ирхине хайхи Иванов Петрова шырама каять. 
.Кулатӑп ӗнтӗ пӗрре хӑйӗнчен, вӗсене пӗтерме 
сахалтан эрне кирлӗ, вӑл „икӗ кунтанах пӗтере- 
д ӗп“ тесе каппайса хучӗ, тесе утать хӑй.

Ҫапла шухӑшласа пынӑ май шкул тӗлне ҫитсе 
тӑрать. Пӑхать—шуҫ листи хӑйпӑнса тӑмасть, та- 
кам пӑта ҫапса хӑварнӑ. Малалла утать—шӑршӑ 
кӑларса выртакан йытӑ виллине такам илсе нӑ- 
рахнӑ. Малалла каять те вулав ҫурчӗ алӑкӗ ҫине 
ҫырса ҫапнӑ пӗлтерӗве вулама тытӑнать. Унта 
СВБ ячейки организацилес тӗлӗшпе турра ӗнен- 
меннисен пухӑвӗ пуласси ҫинчен ҫырса пӗлтернӗ 
иккен.

Вулав ҫуртне кӗрсен биллиардла вылякансем 
патне пырса тӑрать. Биллиард шарикӗсем веҫех 
пур, ҫителӗклӗ. Ҫуллахи нормӑсене пама тытӑ- 
нас тӗлӗшпе пуху пуласси ҫинчен пӗлтерекен 
хута вулать.

— Ну, ӗҫсем мӗнле шӑваҫҫӗ?—илтӗнчӗ хыҫал- 
тан Петров сасси.

— Чик-ха, мӗнле апла? Кам вара? Пичетлесе 
кӑларма мӗнле ӗлкӗрнӗ?—тытӑнчӑклӑн ыйта пуҫ- 
ларӗ Петровран.

— Эпӗ ҫырман та,— терӗ лӑпкӑн лешӗ.
— Ма суян! Кулатӑн-и мӗн? Вӑл ҫитменлӗхеем 

хӑйсемех пӗтсе ларман ӗнтӗ.
—  Хӑйсемех пӗтнӗ теместӗп.
— Райхаҫат редакцине телефонпа каласа пичет- 

леттертӗн пулӗ?
— Ҫук. Пичетлеттермен. Хам пӗтерсе хутӑм: 

Осоавиахим секретарӗпе нормӑсем пирки калаҫ- 
рӑм та, ман сӗнӗве вӑл хаваслансах йышӑнчӗ. 
СВБ ячейкине организацилес „пирки комсомол 
комитетӗнче ыйту ларттартӑм. Йытӑ виллине хам 
уя сӗтӗрсе тухса пытартӑм. Шуҫ листи хӑйпӑиса 
кайма тытӑнни ҫинчен шкул директорне систер- 
тӗм те, вӑл сторӑжа пӑта тупса парса крыша ҫи- 
не улӑхтарса ячӗ... Эпӗ хам тӑрӑшнипе пӗтерме 
май пулман ҫитменлӗхсем ҫинчен ҫеҫ райхаҫӑта 
яратӑп. Ӑнлантӑн-и ӗнтӗ?

Санӳр.
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Х у й х ӑ л л ӑ  ҫ ы н
Мӑн Муркаш (Сӗнтӗр, районӗ) ҫынни Ҫерки Ҫи- 

менӗ тем хуйха кайса кунӗпех пӳртре ларчӗ.
— Мӗн пулчӗ-ши сана паянхи кун?—терӗ ун 

арӑмӗ Шурӑ.
— Э, ан та калаҫ-ха, Шурӑ, ман паянхи кун 

анчах мар хуйхӑ, ҫулталӑк та ҫите пырать ӗнтӗ 
эпӗ хуйхӑрма пуҫлани, тавӑрчӗ Ҫименӗ.

Арӑмӗ шикленсе ӳкрӗ.
— Мӗнле хуйхӑ-ши апла пирӗн? Тархасшӑн ка- 

ласа пар-ха эсӗ мана мӗншӗн хуйхӑрнине?
— Эх, Шурӑ, тем пек каласа парӑттӑмччӗ эпӗ 

сана, анчах та ниепле те пуҫа килмест, мӗншӗн 
хуйхӑрнине хам та пӗлейместӗп,—тет Шурӑн 
юратнӑ юлташӗ.

— Каҫ пуличчен лавкана кайса кил-ха эппин. 
Супӑнь тата тӑвар ил, тухса ҫӳресен хуйхӑ та 
уҫӑлма пултарӗ.

Хуйхӑра-хуйхӑрах Ҫимен лавкана тухса утрӗ. 
Вӑл урама тухсанах унӑн Тямка ятлӑ йытти те 
урама сиксе тухрӗ те хуҫи хыҫҫӑн чуптарчӗ.

Ҫимен лавкана ҫитсе супӑнь, тӑвар илчӗ те, 
ҫынсемпе калаҫса тӑмасӑрах килне кайма тухрӗ. 
Кӳлӗ тӗлне ҫитсен унӑн Тямка ятлӑ йыттийӗ хыт- 
тӑнах вӗрме пуҫларӗ. Каҫ та' пулса килчӗ, Мур- 
каш ялӗн урамӗсем янтра-янтра каяҫҫӗ. Ҫименӗн 
куҫҫулсем юха-юха анчӗҫ, анчах та хуйхӑ пуҫран 
тухмасть, тата хӑрушӑ япаласем куҫа курӑннӑ 

-пек туйӑнать. Ытла та тӗлӗнмелле—мӗн пулчӗ-ши 
вара? Утре малалла, килне ҫитрӗ, пӳртре Шурӑ 
та хуйхӑллӑ ларать.

Шурӑпа Ҫимен пӳртре нумай вӑхӑт пӗр-пӗрине 
чӗнмесӗр хуйхӑ сӑлтавне тупма хӑтланса ларчӗҫ.

— Калама ҫук пысӑк хуйхӑ,—терӗ Ҫименӗ,— 
хамӑрах шутласа тупаймӑпӑр, ытлах та ӑш вӑр- 
кать, мӗнле пурнас капла? Ку хуйхӑна шутласа 
пӗлмеллех. Пускилтен чӗнсе кил-ха кама та пу- 
лин,—терӗ арӑмне.

— Кама чӗнсе килес-ши? Элекҫи арӑмне кайса 
чӗнес пуль. Вӑл тупма пултарӗ, тӗлӗксем те вӑл 
курни чӑн пулать, теҫҫӗ ҫынсем.

— Юрать,— терӗ Ҫименӗ,—чӗнсе кил васкарах, 
пӗрле пухӑнса шутласа тупӑпӑр-тупӑпЗрах хуйхӑ 
сӑлтавне.

Пӳрте Элекҫи арӑмӗ кӗрсе тӑчӗ.
Шурӑ вӑрахӑн калаҫма тытӑнчӗ:
— Тем мурӗ пулчӗ ӗнтӗ упӑшкана, паян кунӗ- 

пе те пӗр тӗпренчӗк ҫӑкӑр ӑша ямарӗ, пӗрмаях 
хуйхӑрать, темшӗн хуйхӑрнине хамӑр та пӗлмест- 
пӗр, терӗ.

Пурте шухӑша карӗҫ, пӳртре шӑп пулчӗ, шӑна 
вӗҫни те илтӗнмелле. Ларсан-ларсан Ҫименӗ ура 
ҫине тӑчӗ те калаҫма тытӑнчӗ.

— Паянхй пек ытти кунсенче хуйхӑрманччӗ, 
анчах та паян лавкаран тавӑрӑннӑ чухне кӳлӗ 
тӗлне ҫитсен, Тямка вӗре пуҫларӗ, вара хуйхӑ

пӑвса лартрӗ, аран-аран киле ҫитрӗм. Ытти вӑхӑт- 
сенче те ҫав кӳлӗ урлӑ каҫнӑ чухне вӑйлӑнах 
хуйхӑрнӑ тата тӗлӗкри пек хӑшпӗр чухне пуҫ та 
тан! туса янтраса каять. Виҫӗ хуйхӑ пек туйӑ- 
нать, манӑн виҫӗ хуйхи те пӗр-пӗринпе ҫыхӑнса 
тӑраҫҫӗ пек, ниепле те пӗлейместпӗр ӗнтӗ, хуй- 
хӑрнипех вӑй та пӗтсе ҫитрӗ.

Элекҫи арӑмӗ сӑмах илчӗ:
— Ман шутпа та санӑн темӗнле пысӑк хуйхӑ 

пур пек туйӑнать, анчах та шутланипех пӗлме 
йывӑртарах пулӗ, тетӗп...

Шурӑ, тахҫанах шутласа ларнӑскер:
— Ара Катники кӳлли урлӑ каҫнӑ чухне яла- 

нах пуҫ тан туса янтраса каять тетӗн ^^ан ӑн  виҫӗ 
хуйхӑ пек туйӑнать тетӗн?

— Тӗрӗс, ҫапла,— терӗ Ҫименӗ.
— Сан вӑл виҫӗ хуйхӑ ҫаксем пулаҫҫӗ,—терӗ 

Шурӑ ура ҫине тӑрса.—Пӗрремӗшӗ ҫакӑ: иртнӗ 
ҫуркунне эсӗ ӳсӗрпеле Катники кӳллине пӑрлӑ 
шыва сикрӗн, кайран сан хыҫҫӑн хамӑрӑн Тямка 
ятлӑ йытӑ сана шывран туртса кӑларма сикрӗ, 
анчах туртса кӑлараймарӗ. Вара ҫынсем анса ҫек- 
лӗсемпе ҫаклатса туртса кӑларчӗҫ сана. Апрель 
уйӑхӗнче ҫулталӑк ҫитет ӗнтӗ вӑл ӗҫ.

Иккӗмӗш ҫакӑ: колхоз укҫине 945 тенкӗ растра- 
тӑ тунӑшӑн, ревизи пулнӑ хыҫҫӑн кӗске срокрах 
шыраса илмелле турӗҫ, вара икӗ лав тырӑ сутса 
тӳлерӗн.

Виҫҫӗмӗшӗ ҫакӑ: сана колхозӑн общий собра- 
нинче, япӑх ӗҫленӗшӗн тата кирлӗ мар ӗҫсем ту- 
са ҫӳренӗшӗи колхоз председателӗнчен кӑларса 
сирпӗтрӗҫ.

Шура хуйхӑ сӑлтавне каласа парсан, Ҫименӗ 
пӗр сӑмах та шарламарӗ.

Тукмак.

Тупмалли юмахсем
1. Чипер те, аппа мар; хӳри пур та, шӑшк 

мар, аксан аван та, Сортсемовощӑн Шупаш: 
карти ларекӗнче сутмаҫҫӗ. (Ҫарӑк).

2. Ӑна эпӗ пухмастӑп, мӗншӗн тесен унӑн 
юнӗ пур-та, чунӗ ҫук. (Заготовительпе палан 
ҫырли).

3. М узейра усраҫҫӗ, хӑйне сума сумаҫҫӗ. 
(Икона).

4. Пӗчӗк мучи кӑтра пуҫ потребсоюз лав- 
кине кӗреймесен те пасара тухӗ. (Ҫӗр ҫырли 
е хурӑн ҫырли).
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Н  хуласенчи тата районсенчи (райгорфинотделсем 

ҫумӗнчи) инспекцийӗсем, ҫавӑн пекех страховой эгент- 

сем_те справкӑсем параҫҫӗ, тӗрлӗрен ыйтусене ответ 

параҫҫӗ тата страховани тӑваҫҫӗ.*

РСФСР Госстрах Управленийӗ.
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ХӐШПӖР РАЙХАҪАТ РЕДАКЦИНЧЕ 
РЕДАНТОР:—  Ӑҫта ҫӗм ӗрсе кӗтӗр! Хӑвӑр кунӑрсене пӗлместӗр: хӗрарӑмсем хушшин- 

че ӗҫлесей ҫкнчен мартӑн 8  мӗшӗнчв, тене хирӗҫ кӗреш есси ҫинчен мӑнкунта кӑларнӑ. 
Ытгиеем ҫмнчсн кампани уҫӑлсан ҫутатӑпӑр.


